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Introducció

Memòria d’activitat parlamentària 2020–2021

La memòria que trobareu a continuació recull el conjunt d’activitats que han marcat la meva tasca parlamentària des
que vaig agafar l’escó, l’agost de l’any passat, quan em vaig incorporar al Parlament Europeu per representar, al costat
de la Diana Riba i el Pernando Barrena, els més 1.257.484 electors d’Ara Repúbliques que, a les eleccions europees del
2019, ens havien fet confiança per treballar per una Europa més justa, més verda, més sostenible i més democràtica. Una
Europa més forta i més integrada. I, sobretot, una Europa que tingui la justícia social com a pilar, i que defensi la igualtat
efectiva de gènere.
Aquest escó, però, l’hauria d’haver ocupat el nostre cap de llista, Oriol Junqueras. El Tribunal Suprem espanyol li va vulnerar els drets fonamentals mantenint-lo a la presó després de les eleccions europees, tot i tenir plena immunitat com
a eurodiputat i el dret d’ocupar el seu escó, i ignorant, alhora, la sentència del Tribunal de Justícia de la UE. Per això, la
meva primera feina des de Brussel·les és denunciar no només la situació anòmala del cas de Junqueras, sinó, també, la
de totes les persones represaliades del moviment independentista català. Aquí, al cor d’Europa, hi defenso l’amnistia per
a totes les persones represaliades, així com l’exercici de l’autodeterminació sense amenaces ni violència d’estat. Podrem
aportar més i millor a la UE si en som un estat membre de ple dret.
Però l’anomalia d’aquest primer any de feina durant la meva segona legislatura com a eurodiputat no ha estat només
marcada per la repressió de l’estat espanyol, sinó, també -i sobretot- per una pandèmia mundial sense precedents
que ha trasbalsat tots els àmbits de les nostres vides i que ens ha fet repensar i adaptar la nostra manera de treballar.
Malgrat les circumstàncies imposades per la pandèmia de la Covid-19, hem pogut continuar treballant per construir l’Europa que volem. Personalment ho he fet en dos àmbits fonamentals: el de la recerca i la innovació, tot treballant perquè
d’aquesta crisi en surti una Europa que aposti per la digitalització i la transició energètica; i el de les relacions exteriors,
perquè Europa sigui un referent en el respecte i la promoció dels drets humans, individuals i col·lectius. Un actor internacional que lideri una globalització amb normes socials, laborals i mediambientals sòlides i que afavoreixi un desenvolupament just i sostenible.
Aquest any, també i finalment, ha arrencat la Conferència sobre el Futur d’Europa, una bona oportunitat per a tota la
ciutadania del continent per donar forma a la Unió Europea que volem durant les properes dècades. Tinc el privilegi de
poder-hi participar com a membre del plenari.
Us animo, doncs, a donar un cop d’ull a aquesta memòria d’activitat. Us la presento com a part d’un compromís amb vosaltres de transparència i rendició de comptes, un principi inherent a la nostra manera d’entendre el servei públic.

Jordi Solé
Eurodiputat dels Verds/ Aliança Lliure Europea
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Activitat legislativa
a les comissions
Comissió de Recerca, Indústria i Energia (ITRE)
Debat a
la comissió

Vot a la
comissió

Vot al
plenari

Rol

Adopció del Programa de Recerca del Fons
de Recerca pel Carbó i l’Acer i recomanacions
tècniques plurianuals per a aquest programa

14.01.2021

18.03.2021

19.05.2021

Ponent a l’ombra

Una nova Àrea Europea per a la Recerca i la
Innovació

-

26.04.2021

07.07.2021

Ponent a l’ombra

Reglament de la itinerància (Roaming)

17.06.2021

Per
confirmar

Per
confirmar

Ponent a l’ombra

Títol

Comissió d’Afers Exteriors (AFET)
Títol
Protocol de l’Acord d’Associació entre la UE i
l’Amèrica Central (integració de Croàcia)

Debat a
la comissió

Vot a la
comissió

Vot al
plenari

Aportació

–

–

18.05.2021

Ponent a l’ombra

Subcomissió de Drets Humans (DROI)

Jordi Solé
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Resolucions al plenari
del Parlament Europeu
Títol

Vot al plenari

Aportació

Resolució sobre la repressió a l’oposició democràtica de Hong
Kong

21.01.2021

Ponent a l’ombra

Resolució amb motiu del cinquè aniversari de l’Acord de Pau a
Colòmbia

29.04.2021

Ponent a l’ombra

Resolució sobre Bolívia. En particular, la detenció de l’expresidenta
Jeanine Áñez i altres alts càrrecs

29.04.2021

Ponent a l’ombra

Resolució sobre la posició del Parlament en relació amb l’avaluació
en curs de la Comissió i el Consell dels plans nacionals de
recuperació i resiliència

10.06.2021

Membre del Grup
de Treball sobre
el Mecanisme de
Recuperació i Resiliència

Jordi Solé
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Intervencions al ple
Data plenari

Tema

14-17.09.2020

Debat sobre l’estat de la UE

5-7.10.2020

Missió diplomàtica de la UE a Venezuela per possibles eleccions

5-7.10.2020

Represa de les hostilitats entre Armènia i Azerbaidjan en el conflicte de Nagorno-Karabakh

19-22.10.2020

Estat de la Unió Energètica

11-13.11.2020

Marc Financer Plurianual (inclosos els recursos propis), mecanisme vinculant de condicionalitat
respecte l’Estat de Dret i el Fons de Recuperació per Europa

23-26.11.2020

Acords d’Abraham a la regió d’Orient Pròxim

23-26.11.2020

Sobre la preparació del Consell Europeu: veto al pressupost per part de Polònia i Hongria (situació
dels DDHH), i sobre canvi climàtic, objectiu reducció 60-65% CO2 al 2030, no subvencions
energies fòssils 2025

14-18.12.2020

Interpel·lació a Josep Borrell, sobre el 25è aniversari del Procés de Barcelona i el veïnatge
meridional

18-21.01.2021

Esdeveniments a l’Assemblea Nacional de Veneçuela

18-21.01.2021

Debat amb Josep Borrell sobre el reforç de l’acció exterior de la UE a l’Amèrica llatina i el Carib,
després de la darrera Conferència ministerial UE-ALC

18-21.01.2021

Debat amb el primer ministre portuguès Antonio Costas, nou president semestral del Consell
Europeu, en la presentació del seu programa d’activitats

18-21.01.2021

Debat sobre la repressió contra l’oposició democràtica a Hong-Kong

9-11.02.2021

Establiment del Mecanisme de Recuperació i Resiliència

9-11.02.2021

Situació política i humanitària al Iemen

8-11.03.2021

El conflicte a Síria, 10 anys després

8-11.03.2021

Com combatre l’impacte econòmic de la pandèmia Covid

8-11.03.2021

Respectar el principi de col·laboració en la preparació i implementació dels plans nacionals de
recuperació i resiliència i garantir un bon govern de la despesa

24-25.03.2021

Certificat Verd Digital

26-29.04.2021

Resultat de les negociacions EU-UK per l’acord comercial i de cooperació

Jordi Solé
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26-29.04.2021

Cinquè aniversari de l’Acord de Pau a Colòmbia

26-29.04.2021

Les contra-sancions de la Xina a entitats, diputats i eurodiputats de la UE

26-29.04.2021

Bolívia, la detenció de l’expresidenta Jeanine Áñez i altres alts càrrecs

17-21.05.2021

Estratègia de la UE vers Israel i Palestina

17-21.05.2021

Revisió de l’estratègia industrial per Europa

17-21.05.2021

Els presoners de guerra després de l’últim conflicte entre Armènia i l’Azerbaidjan

7-10.06.2021

Control del Parlament Europeu sobre l’avaluació contínua per part de la Comissió i el Consell dels
plans nacionals de recuperació i resiliència

7-10.06.2021

Drets humans i situació política a Cuba

7-10.06.2021

Crisi migratòria de 9.000 persones a Ceuta

23-24.06.2021

Preparació del Consell Europeu: rellançament de la Declaració de Malta

Jordi Solé
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Preguntes
parlamentàries escrites
Data de
presentació

Títol

16.08.2020

Repressió contra el poble maputxe de Xile

24.08.2020

L’expulsió il·legal de sol·licitants d’asil a Grècia

27.08.2020

Col·laboració europea en els vols turcs amb destinació a la guerra civil de Líbia

01.09.2020

Detencions en massa d’activistes LGBTIQ+ a Polònia

04.09.2020

Suport de l’Alt Representant de la Unió per a Afers Exteriors i Política de Seguretat a un ministre del
règim franquista

10.09.2020

La situació al camp de refugiats de Mória

25.09.2020

L’Índex de l’Economia i la Societat Digitals

07.10.2020

La persecució d’ONGs a Grècia

14.10.2020

Contaminació a la mina d’estany i tungstè de Santa Comba (Galícia)

22.10.2020

Violació, per part d’Espanya, dels drets fonamentals dels menors migrants no acompanyats

22.10.2020

La crisi d’Airbus i del sector aeroespacial

11.11.2020

Obligació de l’estat espanyol d’indemnitzar diversos bancs pel fracàs de la instal·lació
d’emmagatzematge de gas Castor

12.11.2020

Zona de conservació de la xarxa Natura 2000 al País Valencià amenaçada per un projecte de
carreteres

13.11.2020

Demolició per part d’Israel d’estructures finançades per la Unió Europea a Palestina

13.11.2020

Violacions de drets humans a les Illes Canàries

25.11.2020

Assassinat polític a la República del Kazakhstan

02.12.2020

Repressió contra el poble Maputxe i els drets dels pobles indígenes de Xile

08.12.2020

Incompliment de la Planificació Hidrològica d’Espanya a la reserva fluvial natural del riu Deza
(Galícia)

08.12.2020

Insuficiència d’ampliació de la Xarxa Natura a Galícia

Jordi Solé
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10.12.2020

Control de la contaminació ambiental en complexos industrials com el de Tarragona

10.12.2020

Actualització de la Directiva Seveso III, amb motiu d’un greu accident al complex petroquímic de
Tarragona

24.12.2020

La situació al Perú en relació amb els recents actes de brutalitat policial

21.01.2021

Mobilització del Fons de Solidaritat de la Unió Europea per pal·liar els efectes del temporal Glòria

28.01.2021

Nova sentència del TEDH contra l’estat espanyol per no investigar un cas de tortura d’una persona
detinguda

29.01.2021

Mesures per esmorteir l’impacte dels increments sobtats en el preu de la llum a l’estat espanyol

29.01.2021

Empresonament del raper Pablo Hasél a l’estat espanyol

02.02.2021

Extracció de minerals per a l’electrònica: la funció de la contractació pública

05.02.2021

Etiquetatge de productes en llengua catalana

11.02.2021

Mesures reglamentàries de la cadena de subministrament per aturar la contaminació de pèl·let de
plàstic al mar

17.02.2021

Autorització d’actes feixistes a l’estat espanyol

25.02.2021

Cofinançament europeu del Programa nacional de prevenció, vigilància i control de SARS-COV-2 en
granges de visó americà

26.02.2021

El cas de Mikel Zabaltza

09.03.2021

El tancament de la fàbrica Bosch a Lliçà d’Amunt

26.03.2021

Augment dels retorns de migrants a Líbia des de principis del 2021 i seguiment del Servei Europeu
d’Acció Exterior dels migrants retornats en centres de detenció libis

26.03.2021

Operació IRINI i migrants que intenten creuar el mar Mediterrani des de Líbia

31.03.2021

Vacunacions contra el coronavirus en presons i centres d’internament a la Unió Europea

07.04.2021

França tanca passos fronterers al Pirineu català

15.04.2021

Famílies palestines en risc imminent de desallotjament i trasllat forçós a Jerusalem est

22.04.2021

Impacte ambiental i als drets humans de l’ús del glifosat a Colòmbia

03.05.2021

Dependència política del Consell General del Poder Judicial a Espanya

11.05.2021

Maltractament animal i infraccions de la Directiva 2010/63/UE a Vivotecnia (Espanya)

17.05.2021

Desproveïment de medicines utilitzades en tractaments de reemplaçament hormonal

31.05.2021

Certificació de la Unió Europea de la línia de molta alta tensió (MAT) de Girona

02.06.2021

Posició de la Comissió Europea respecte de la proposta d’informe del CGPJ sobre la llei de memòria
democràtica

Jordi Solé
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Reunions de treball
i visites al territori
Data

Entitat

Format

Participants a la reunió

Tema

16.09.2020

Gremi carnissers,
cansaladers i xarcuters de
Barcelona

Reunió en
línia

Oriol Tarrats, secretari
general

Hamburgueses
sense carn

23.09.2020

Sector aeroespacial,
Sindicats UGT-CCOO estat
espanyol

Reunió en
línia

Juan Antonio Vázquez
(UGT), José Manuel Casado
(CCOO)

Crisi del sector,
empresa Airbus,
tancament de
centres

13.10.2020

Ambaixador de Taiwan

Reunió en
línia

Ambaixador de Taiwan

Situació al mar del
Sud de la Xina

14.10.2020

Investigador Jordi Casanova

Reunió en
línia

Jordi Casanova, investigador

Horizon Europe

19.10.2020

Ajuntament de Figueres

Reunió en
línia

Agnès Lladó, alcaldessa

Fons Feder

22.10.2020

Entre Pobles, Mercosur

Reunió en
línia

Com a membre

27.10.2020

Ambaixador de l’Índia,
primera trobada
protocol·lària

Reunió en
línia

Com a membre
d’AFET

30.10.2020

Taula Tercer Sector

Reunió en
línia

10.11.2020

Centre Delàs, exportació
d’armes i ddhh

Reunió en
línia

16.11.2020

Cas Lluc, nen amb miopia
miotubular

Reunió en
línia

Àlex Roca, pare

Malaltia minoritària,
suport domiciliari

19.11.2020

ONG XCN (Xarxa
Conservació Natura)

Reunió en
línia

Marc Vilahur, president

Projecció EU

Roger Civit, director

Col·laboració EU
Com a membre
d’AFET

Jordi Solé
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28.11.2020

Webinar: Què hauria de fer la
UE per a la seva ciutadania
però encara no fa

Conferència

Conferència organitzada per
l’ALE

Sobre ciutadania UE

01.12.2020

Ambaixador d’Armènia,
primer contacte protocol·lari

Reunió en
línia

Com a membre
d’AFET

07.12.2020

UNPO, violació dels ddhh a
la Mongòlia interior

Reunió en
línia

Com a membre
d’AFET

09.12.2020

El procés de Barcelona 25
anys després: present i futur
de la regió mediterrània

Conferència

En col·laboració amb
l’eurodiputat Ernest Urtasun

Coorganitzador de
la conferència en
línia

18.12.2020

ONG Surfriders Europe +
Good Karma Projects

Visita a
Tarragona

Albert Font, CEO

Pèl·let de plàstic,
contaminació
platges Tarragona

18.12.2020

Diputació Tarragona

Visita a
Tarragona

Noemí Llauradó, presidenta

Petroquímica
Tarragona, fons
europeus

18.12.2020

Delegació govern Generalitat

Visita a
Tarragona

Òscar Peris, delegat

Petroquímica de
Tarragona, fons
europeus

18.12.2020

AEQT (Associació
Empresarial Química de
Tarragona)

Reunió en
línia

Rubén Folgado, president

Accident IQOXE
2020, seguretat
i control
contaminació
Tarragona

18.12.2020

ONGs Cel Net i GEPEC

Reunió en
línia

Neus Roig (Cel Net), Xavi
Jiménez (Gepec)

Accident IQOXE
2020, seguretat
i control
contaminació
Tarragona

12.01.2021

ONG EEB (European
Environmental Bureau)

Reunió en
línia

Riccardo Nigro, coordinador

Carbó i energies
fòssils a EU

12.01.2021

ONGs Surfriders EU, Break
from plastic

Reunió en
línia

Gaëlle Haut, project
manager EU affairs

Pèl·lets de plàstic,
contaminació al mar

14.01.2021

Empresa-Patronal Euracoal

Reunió en
línia

Brian Ricketts, secretari
general

El sector del carbó
a la EU

25.01.2021

TEEI (Tècniques
Especialistes en Educació
Infantil)

Reunió en
línia

Olga, portaveu

Pròrrogues dels
contractes de les
administracions
públiques

26.01.2021

Ambaixador Turquia, primera
trobada protocol·lària

Reunió en
línia

Com a membre
d’AFET

17.02.2021

Euromed Rights, Palestina

Reunió en
línia

Com a membre
d’AFET

JORDI SOLÉ
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17.02.2021

UNPO

Reunió en
línia

18.02.2021

ICN2 (Institut Català
de Nanociència i
Nanotecnologia)

Visita a
Bellaterra

José Antonio Garrido,
vice-director

Visites a centres de
recerca com a MEP
ITRE

19.02.2021

Diputació de Lleida

Visita a Lleida

Joan Talarn, president

Projecte Next
Generation

19.02.2021

FCAC, Federació
Cooperatives Agràries de
Catalunya

Visita a Lleida

Ramon Sarroca, president

Sector primari,
projectes camps
energies renovables

19.02.2021

Paeria Lleida i tècnics
Diputació

Visita a Lleida

Miquel Pueyo, paer en cap

Projecte Next
Generation
desenvolupament
rural

19.02.2021

ICIQ (Institut Català
d’Investigació Química

Visita a
Tarragona

Emilio Palomares, director

Visites centres de
recerca com a MEP
ITRE

24.02.2021

Peace Brigade International

Reunió en
línia

26.02.2021

Plataforma No a la MAT de
la Selva

Visita a
Riudarenes

21 | 21

Sobre la situació
dels DH a l’Iran

Sobre la situació
dels DH a Mèxic,
Colòmbia i
Guatemala
Projecte línia de
molt alta tensió a
Girona

Visita a...

Xavi Amat, portaveu
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01.03.2021

CERCA (Centres de Recerca
de Catalunya)

Visita a
Barcelona

Lluís Rovira, director

Visites a centres de
recerca com a MEP
ITRE

05.03.2021

Comitè d’empresa BOSCH

Visita a Lliçà
d’Amunt

Emili Castells, president

Tancament empresa

05.03.2021

ONG Rethink Priorities

Reunió en
línia

Daniela R. Waldhorn,
portaveu

Agricultura insectes

09.03.2021

Empresa Amiblu

Reunió en
línia

Xavier Arasanz, director

Canonades
aigua, contractes
administració

10.03.2021

Anatoli i Olga

Reunió en
línia

Periodistes ucraïnesos

Refugiats polítics
UE

11.03.2021

Diputat francès

Reunió en
línia

Sebastien Nadot

Situació política a
Catalunya

17.03.2021

Oidhaco

Reunió en
línia

26.03.2021

Centre de Ciència i
Tecnologia Forestal de
Catalunya

Visita a
Solsona

Antoni Trasobares, director

Visites centres de
recerca com a MEP
ITRE

06.04.2021

Barcelona Supercomputador
Mare Nostrum

Visita a
Barcelona

Josep Maria Martorell,
director

Visites centres de
recerca com a MEP
ITRE

06.04.2021

Sincrotró ALBA

Visita a
Cerdanyola
del Vallès

Caterina Biscari, directora

Visites centres de
recerca com a MEP
ITRE

07.04.2021

EURECAT (Centre
Tecnològic de Catalunya)

Visita a
Barcelona

Xavier López, director

Visites centres de
recerca com a MEP
ITRE

08.04.2021

Presentació de l’estudi
“Oportunitats de l’Hidrogen
Verd per Catalunya”

Conferència

Idea i encàrrec de l’estudi
a 4 professors de la
Universitat Rovira i Virgili

Estudi com a MEP
ITRE

09.04.2021

Centre Internacional de
Mètodes Numèrics en
Enginyeria

Visita a
Barcelona

Eugenio Oñate, director

Visites centres de
recerca com a MEP
ITRE

13.04.2021

Ambaixador de Cuba

Reunió en
línia

Primera reunió
protocol·lària com a
membre d’AFET

15.04.2021

Vodafone

Reunió en
línia

Sobre la revisió
del reglament del
roaming, com a
ponent a l’ombra

15.04.2021

Reprieve

Reunió en
línia

Sobre ex detinguts
a Guantánamo a
Líbia

Situació del poble
indígena Awa

Jordi Solé
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04.05.2021

Barcelona Institute of
Science and Technology

Visita a
Barcelona

Andreu Mas-Colell,
president

Visites centres de
recerca com a MEP
ITRE

04.05.2021

IREC (Institut de Recerca
Energètica de Catalunya)

Visita a
Barcelona

Joan Ramon Morante,
director

Visites centres de
recerca com a MEP
ITRE

05.05.2021

Associació Terrissaires i
Ceramistes comarques
gironines

Reunió en
línia

Josep Buxalleu, president

Reglamentació
europea a debat,
risc artesans

05.05.2021

Mobile Virtual Network
Operators Europe

Reunió en
línia

07.05.2021

ICFO (Institut de Ciències
Fotòniques)

Visita a
Castelldefels

11.05.2021

Ambaixador d’Argentina

Ambaixada de
l’Argentina a
Brussel·les

13.05.2021

Barcelona Comerç, Vitrines
Europe

Reunió en
línia

Alfons Barti, president

Promoció del
comerç local a
Europa

14.05.2021

Presentació projecte Vall de
l’Hidrogen de Catalunya

Visita a
Tarragona

Pere Aragonès, president
Generalitat

Projecte Next
Generation, govern
de Catalunya

21.05.2021

Partnership for Research
and Innovation in the
Mediterranean Area

Visita a
Barcelona

Octavi Quintana, director

Associació de 19
països mediterranis.
Visites a centres de
recerca com a MEP
ITRE

21.05.2021

I2CAT (Internet i Innovació
Digital a Catalunya)

Visita a
Barcelona

José Manuel Martín, director

Visites centres de
recerca com a MEP
ITRE

25.05.2021

Orange

Reunió en
línia

Pascal Rogard, cap oficina
Brussel·les

Sobre la revisió
del reglament del
roaming, com a
ponent a l’ombra

25.05.2021

UNPO

Reunió en
línia

27.05.2021

Jornades Àrea 8

Conferència

Intervenció inaugural

Fons recuperació

28.05.2021

Adam Majó

Reunió en
línia

Director oficina drets civils i
polítics

Periodistes
ucraïnesos refugiats

Jordi Solé

Sobre la revisió
del reglament del
roaming, com a
ponent a l’ombra
Lluís Torner, director

Visites centres de
recerca com a MEP
ITRE
Primera reunió
protocol·lària com a
membre d’AFET

Sobre la situació
de les minories a
Etiòpia
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01.06.2021

Oidhaco

Reunió en
línia

03.06.2021

IREC

Reunió en
línia

03.06.2021

Assemblea de cooperació
per la pau

Reunió en
línia

04.06.2021

ICRA (Institut Català de
Recerca de l’Aigua)

Visita a Girona

Damià Barceló, director

Visites centres de
recerca com a MEP
ITRE

16.06.2021

Ecoregió mediterrània

Reunió en
línia

Oriol Costa, director

Proposta projecte
Next Generation

18.06.2021

Acte Ecoregió

Conferència

Intervenció inaugural

Fons de recuperació

25.06.2021

Ajuntament Espolla

Visita a l’Alt
Empordà

Reunió amb els alcaldes
Carles Lagresa, Joaquim
Morillo, Mercè Bosch

Tall de passos
fronterers als
Pirineus

30.06.2021

Captius a les fronteres

Conferència

Organitzada per l’ALE

Intervenció

01.07.2021

Electoral Debrief: A dialogue
with civil society community
representatives on the
recent Ethiopian election

Conferència

En col·laboració amb
l’eurodiputat Ignazio Corrao
i UNPO

Coorganitzador de
la conferència en
línia
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Consejo Regional
Indígena del Cauca,
CIRCA
Joan Ramon Morante,
director

Visites centres de
recerca com a MEP
ITRE

Visita a...

Sobre drets de les
dones treballadores
a Tunísia

Jordi Solé
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Conferència sobre
el futur d’Europa
Solé ha estat nomenat un dels representants del Parlament Europeu a la Conferència sobre el futur d’Europa (CoFoE),
que pretén ser un exercici democràtic perquè els ciutadans de la UE puguin donar a conèixer les seves idees per contribuir a configurar el futur d’Europa. La CoFoE s’organitza en diferents grups de treball i Solé és el representant del grup
dels Verds/ALE del grup de treball sobre migració.
El 28 de novembre del 2020, Esquerra Republicana, juntament amb l’Aliança Lliure Europea, va dur a terme una conferència sobre el futur d’Europa amb la intenció de fer una contribució pràctica a la CoFoE. Hi va participar la
vicesecretària general d’Acció Política, Sara Bailac, la delegada del Govern davant la UE Meritxell Serret, el secretari general d’Economia i Finances de la Generalitat Albert Castellanos, el secretari nacional d’UGTC, Camil Ros, l’eurodiputada dels Verds/ALE Anna Cavazzini, la presidenta de l’ALE Lorena López de Lacalle i l’eurodiputat i Secretari de Política
Internacional d’Esquerra Jordi Solé. El 9 de maig de 2021, coincidint amb el dia d’Europa, Esquerra va presentar les conclusions de la conferència en l’informe “What should the EU do for its citizens and doesn’t do yet?” .
El 19 de maig del 2021, els eurodiputats del grup Verds/ALE, comptant les aportacions dels eurodiputats d’Esquerra, van
aprovar les prioritats del grup per a la CoFoE . D’entre les prioritats hi destaca la defensa del dret a l’autodeterminació per a les nacions sense estat de la UE i la necessitat d’un marc democràtic per poder exercir-lo.
Finalment, Solé ha promogut una carta co-signada per una trentena d’eurodiputats reclamant que la plataforma en línia
que ha de permetre la participació ciutadana estigui disponible també en català.

Targetó de la jornada on-line
organitzada el 28 de novembre de 2020

Jordi Solé
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El debat sobre
l’autodeterminació
a l’Eurocambra
a. Plataforma de Diàleg UE–Catalunya
La Plataforma de Diàleg UE–Catalunya, creada la legislatura anterior, està formada per una trentena d’eurodiputats de
diferents grups polítics i diferents estats membres que aposten per promoure el diàleg com a solució política al conflicte
entre Catalunya i Espanya. Una solució basada en els valors i principis democràtics i que ha de tenir en compte el dret a
l’autodeterminació.
A banda de les reunions periòdiques de la Plataforma, en què els eurodiputats han seguit de prop els esdeveniments polítics a Catalunya, s’han dut a terme les següents accions:

Data

Acció

08.10.20

Una quinzena d’eurodiputats va desplegar davant l’Eurocambra la pancarta de suport als
presos que el president Torra va penjar al Palau de la Generalitat i per la qual va ser injustament
inhabilitat. La concentració va denunciar la manca de respecte pels vots dels catalans i va reclamar
una reacció a la UE. L’acció va arribar després que una vintena d’eurodiputats enviessin una carta
als presidents de les tres institucions europees instant la UE a afrontar els problemes amb l’estat
de dret a Espanya després de la inhabilitació de Torra.

28.10.20

Solé i Riba han impulsat una carta dirigida a la Comissió Europea en què denuncien que la
condemna a la UB pel manifest de totes les universitats públiques catalanes de rebuig a la
sentència de l’1 d’octubre atempta contra la llibertat d’expressió i l’autonomia acadèmica.

02.12.20

Els membres de la Plataforma van parlar amb els consellers Romeva i Rull en una conversa en línia
des de Lledoners.

29.04.21

La Plataforma va promoure una carta enviada al president espanyol, Pedro Sánchez, i co-signada
per més de 250 diputats d’arreu del món reclamant amnistia per l’1-O.

Jordi Solé
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b. ‘Self-determination Caucus’
El Caucus és un grup multipartit i europeista, creat el 21 de gener del 2021, que aplega eurodiputats que defensen i promouen el dret a l’autodeterminació per als pobles de les nacions sense estat de la UE. En formen part François Alfonsi
(Còrsega), Pernando Barrena (País Basc), Izaskun Bilbao (País Basc), Toni Comín (Catalunya), Chris MacManus (Irlanda),
Clara Ponsatí (Catalunya), Carles Puigdemont (Catalunya), Diana Riba (Catalunya) i Jordi Solé (Catalunya).
El Caucus preveu organitzar, la primavera de l’any que ve, i coincidint amb el final de la CoFoE, una Cimera alternativa
per a les nacions sense estat amb l’objectiu de promoure una llei de claredat Europea, per resoldre disputes territorials a
la Unió Europea, i conferències en les nacions sense estat de la UE, la primera de les quals serà sobre Catalunya i tindrà
lloc el 18 de novembre de 2021 a Brussel·les.

Jordi Solé
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A la imatge de dalt, Plataforma de diàleg Catalunya–UE
A baix, presentació Caucus
Jordi Solé
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Compareixences
en mitjans
Data

Mitjà

Títol

23.07.2021

Ara

Notícia

Jordi Solé pren possessió com a eurodiputat per la pèrdua de
l’escó de Junqueras

23.07.2021

El País

Notícia

Jordi Solé ocupará el escaño vacante de Oriol Junqueras en el
Parlamento Europeo

08.09.2021

El Nacional

Notícia

Jordi Solé, escollit vicepresident del grup Verds/ALE a
l’Eurocambra

08.09.2021

La Vanguardia

Notícia

Jordi Solé presidirá la Alianza Libre Europea en PE en lugar de
Junqueras

16.09.2020

Vilaweb

Notícia

Solé, a Von der Leyen: “Jo no m’hauria d’adreçar a vostè, hauria
de ser Oriol Junqueras”

16.09.2020

El Nacional

Notícia

Un eurodiputat d’ERC, a Von der Leyen: “Ajudi els presos i
exiliats”

16.09.2020

Blog Jordi Solé

Article d’opinió

Més Unió Europea davant les dificultats que vindran

07.10.2020

Vilaweb

Notícia

Ponsatí posa en evidència Borrell al Parlament Europeu i Solé
demana respecte pel dret d’autodeterminació

07.10.2020

El Nacional

Notícia

Avís de Solé (ERC) a Borrell a l’Eurocambra sobre el dret a
l’autodeterminació

28.10.2020

El Punt Avui

Notícia

Una vintena d’eurodiputats demana a la CE que protegeixi la
“llibertat d’expressió” de la UB pel manifest dels presos

29.10.2020

El Nacional

Notícia

Els 10.000 soldats russos de l’operació Volhov arriben al
Parlament Europeu

04.11.2020

El Nacional

Notícia

ERC porta el cas Castor davant la Comissió Europea

04.11.2020

Web Esquerra

Notícia

Esquerra demana a la Comissió Europea si traslladar les
pèrdues del projecte Castor als contribuents vulnera la
normativa europea

Jordi Solé
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09.11.2020

El Món

Article d'opinió

La nova PAC, camí d’una oportunitat perduda

15.11.2020

Vilaweb

Article d’opinió

Uns pressupostos que reforcen Europa

29.11.2020

Blog Jordi Solé

Notícia

Esquerra Republicana reflexiona sobre què ha de fer la UE per
a la seva ciutadania però encara no fa

30.11.2020

Blog Jordi Solé

Article d’opinió

Primer recuperar-nos, i després transformar: una nova
estratègia per a la indústria europea

04.12.2020

La República

Notícia

Més de 400 parlamentaris de 34 països demanen a Amazon
que millori les condicions laborals dels seus treballadors

11.12.2020

Blog Jordi Solé

Article d’opinió

La Unió Europea de la Salut, la resposta per a futures crisis
sanitàries

18.12.2020

Blog Jordi Solé

Notícia

Esquerra promou dues preguntes a la CE sobre la
contaminació ambiental de la petroquímica de Tarragona

20.01.2021

Vilaweb

Notícia

Junts, ERC, PNB i Bildu reclamen una llei europea per resoldre
disputes territorials amb un mecanisme legal

20.01.2021

La República

Notícia

Puigdemont i Solé demanen a Portugal que tingui en compte
l’afer català durant la seva presidència de la UE

21.01.2021

El Nacional

Notícia

Solé (ERC) insta la UE a sancionar la Xina per la repressió a
Hong Kong

04.02.2021

Blog Jordi Solé

Article d’opinió

El Tractat sobre la Carta de l’Energia: un obstacle per a la
transició energètica

09.02.2021

El Món

Article d’opinió

La repressió espanyola treu credibilitat a la UE

10.02.2021

Blog Jordi Solé

Article d’opinió

Complicitat europea amb la catàstrofe del Iemen

11.02.2021

Blog Jordi Solé

Notícia

ERC demana a la Comissió Europea que actuï per frenar la
contaminació de pèl·lets de plàstic que omplen la platja de La
Pineda, a Tarragona

11.02.2021

La Vanguardia

Notícia

ERC reclama a Brussel·les noves mesures per reduir la
contaminació dels microplàstics en zones com el camp de
Tarragona

17.02.2021

Blog Jordi Solé

Notícia

Esquerra Republicana denuncia a la Comissió Europea el
discurs antisemita de l’acte feixista de Madrid

22.02.2021

EU Observer

Article d'opinió

Two lessons worth learning from the Catalan elections

22.02.2021

Tarragona Ràdio

Notícia

La Comissió Europea revisarà les directives sobre accidents i
emissions industrials arran del cas d’IQOXE

23.03.2021

Blog Jordi Solé

Notícia

Esquerra impulsa una carta per demanar a Europa aturar la
MAT de La Selva

23.03.2021

Diari de Girona

Notícia

ERC, JxCat, Comuns i PSC demanen ajuda a Brussel·les per
aturar el ramal de la MAT a Riudarenes

01.04.2021

Blog Jordi Solé

Article d’opinió

Responsabilitat empresarial, drets humans i medi ambient

06.04.2021

Blog Jordi Solé

Notícia

Oportunitats de l’hidrogen verd per a Catalunya

Jordi Solé
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13.04.2021

El Nacional

Notícia

Uns 30 eurodiputats exigeixen incloure el català en un fòrum
digital de la UE

20.04.2021

NY Daily News

Notícia

The U.S. can’t stay silent about Spain’s assault on freedom of
speech

26.04.2021

Blog Jordi Solé

Notícia

Diversitat lingüística a Europa: una de freda i una de calenta

29.04.2021

La Vanguardia

Notícia

Más de 250 representantes políticos de todo el mundo
reclaman al Gobierno una amnistía por el 1-O

04.05.2021

Blog Jordi Solé

Notícia

Esquerra Republicana porta els nomenaments del CGPJ
davant la Comissió Europea

05.05.2021

La Manyana

Notícia

ERC reclama a Brussel·les ser “més exigent” amb Espanya
davant la “descarada politització” del CGPJ

15.04.2021

Catalan News
Agency

PodCast

Independence campaigns in Scotland and Catalonia – siblings
or distant relatives?

18.05.2021

Vilaweb

Notícia

Independence movements in Catalonia and Scotland:
differences and similarities

19.05.2021

Mediapart

Notícia

Israël/Palestine: une réponse européenne fondée sur les droits
humains

20.05.2021

Web Esquerra

Notícia

Jordi Solé formarà part del plenari de la Conferència sobre el
futur d’Europa

26.05.2021

El Nacional

Notícia

El Tribunal de Comptes inclou Jordi Solé a la causa contra el
Diplocat

28.05.2021

Web Esquerra

Notícia

Solé denuncia a Brussel·les que Espanya entrenés soldats
saudites per lluitar a la guerra del Iemen

28.05.2021

eldiario.es

Notícia

Nueve eurodiputados preguntan a Josep Borrell por los
entrenamientos a soldados saudíes desvelados por elDiario.es

03.06.2021

Europea Radio

PodCast

Euroconexión: El eurodiputado Jordi Solé analiza el reto
migratorio que tiene planteado la Unión Europea

10.06.2021

El Nacional

Notícia

Ponsatí i Solé ensorren Espanya a l’Eurocambra pel tracte als
migrants de Ceuta

24.06.2021

EurActiv

Article d'opinió

Catalan pardons are welcome but the political conflict is not
over

25.06.2021

Blog Jordi Solé

Notícia

Solé demana des del Coll de Banyuls que es reobrin els passos
fronterers del Pirineu català que França ha tancat

25.06.2021

CatRàdio

Notícia

Alerten del risc en cas d’incendis pels vials de pas
transfronterers bloquejats pel govern francès

25.06.2021

El Punt Avui

Notícia

ERC reclama que s’obrin els passos fronterers

26.06.2021

FAQS- TV3

Programa TV

Entrevista en directe

30.06.2021

Vilaweb

Notícia

Puigdemont, Riba i Solé porten a Brussel·les l’amenaça del
Tribunal de Comptes a eurodiputats

Jordi Solé
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